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 الفصل الدراسي األول
 

 

 
 الوحدة األولى  : كسر همزة إن  

 الوحدة الثانية   : أحوال الفاعل والمفعول به تقديما وتأخيرا
 الوحدة الثالثة   : اإلبدال

 الوحدة الرابعة  : اسلوب التعجب
 الوحدة الخامسة : التصغير
 الوحدة السادسة : اإلضافة
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 الوحدة األولى
 كسر همزة )إّن(

 
 
 (: من الحروف الناسخة التي  تدخل على الجملة اإلسمية فتنصب األول ويسم ى اسمها، وترفع أن  / إن  )

 الثاني ويسم ى خبرها.
ة فوق األلف وفي مواضع أخرى تكون هذه الهمزة   وموضوع درسنا اليوم عن تلك الهمزة التي تقع مر 

 ها؟أسفل األلف. فمتى يجب وضع الهمزة فوق األلف أو تحت
 
 
 
 
 تكسر همزة )إّن( وجوبا في المواضع التالية:  

 ابتدأ بها الكالماذا  -1
 "إن  الكالم كالدواء: "تقول -
 { الكوثر أعطيناك إن ا: } تعالى قوله -
 {الحكيم العليم أنت إنك: } تعالى وقوله -
 "لصامدون   العراقيين إن  : "تقول -

 
ا/  أالبعد أداة االستفتاح ) -2  (أم 

ة، فاعقلوا واعملوا السماء ال تمطرإن  أال : "تقول -  "ذهبا وال فض 
 {السفهاء   هم   إن هما  أالا }: قوله تعالى -
 "مسكين   الجاهل   إن   أالا : "تقول -

 
 أول الجملة المحكية بالقول -3

 :   قال الشافعي -

 إن  الجواب لباِب الش ر  ِمفتاح//     قالوا سكت  وقد خوصمت قلت لهم    

 "المخلصين   سالح   الصدق   إن  : األستاذ   قال: "تقول -

 

 (أنّ وجوب كسر همزة )
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ستاذ أسامة التميمياأل

0789073059 

 النحو والصرفاإلتقان   يف   

 

  3 
 

 أول جملة جواب القسم -4
 "تصادية، فوهللا، إن ها آفة خطيرةتسبب المخدرات مشكالت جسدية ونفسي ة واجتماعية واق: "تقول -

 "خبيث   فعل   ِمن ألثمر   طيبة   كلمة   إن   وهللا،: "تقول -

بِّي إِي ق لا ": تقول - ر  ه   و  ق   إِن   "ل ح 

 (حيث/  إذ) بعد الظرف -5
 "والتأم ل يكشفان حقيقة األمورمن األفضل عدم االستعجال في نقل األخبار، حيث إن  الت ري ث : "قولت -

ه   إذ النحو   تعلمِ : "تقول -  "سهل إن 

م المزحلق -6  اذا اقترن خبرها بالال 
ا}: قوله تعالى - ك   إِذ  اء  اِفق ون   ج  ن  د   ق ال وا الام  ه  شا ول   إِن ك   ن  س   {هللا ِ  ل ر 

 

 

 

 12صريب األول: التد

 اذكر سبب كسرة همزة )إّن( فيما يأتي:
 قال تعالى في وصف المنافقين -1

ا} إِذ  واا  ال   ل ه ما  ِقيل   و  ِسد  ِض  ِفي ت فا ا ق ال واا  األ را م  ن   إِن  حا ون  أ ال ن  لِح  ه ما  م صا م   إِن  ون   ه  ِسد  فا ِكن الام  لـ  ون   ال   و  ر  ع   {.ي شا
 "نملك، بل في إدراك قيمة ما نملك الحصول على ما الإن  السعادة ليست في : "تقول -2
 قال أبو العالء المعري -3

ير  زمان ه     ه  األوائل//    وإن ي وإنا كنت األخا تطعا  آلت بما لما تسا

 "ذل قصارى جهدي  حتى أحقق طموحاتيإن ي سأب، وهللا: "تقول -4
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ا -1 م   جاءت بعد مقول القول )حكيت بالقول( ألن ها إِن 

ه ما   جاءت بعد )أال( االستفتاحي ة إِن 

 جاءت في بداية الجملة )تصدرت الجملة( إن    -2

 ات صل بخبرها )آت( الالم المزحلقة إن ي -3

 جاءت بعد القسم )وهللا( إن ي -4

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 ألستاذ: أسامة التميميا
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 الكتاب تدريبات
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 12صالتدريب الثاني: 

 ( حيثما وردت فيما يأتي:إنّ اضبط همزة )
ألخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكن ي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، ن ي اأما وهللا : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هلل  -1

 ".وأتزوج الن ساء. فمن رغب عن سن تي فليس من ي
 

م ينتج عن سوء اإلصغاءان  قولك: " -2 ا ِمنا سوِء الفها القدرة على اإلنصات تجلب لك ان حيث ، كثير 
اإلصغاء يتطلب مقاومة الن فِس والقدرة على ان  إذ ؛ ديقا للجميعفالمصغي الجي د  يكون ص، األصدقاء

ِث أكثر منها الى اإلصغاء، النتباها تماع االسان  ، فوهللا. وتكاد  تمل ه كل ما طال، والن فس  تميل الت حدُّ
 "مهارة  من الضرورة اتقانها

 

 "الهواء عليلان  شاطئ البحر حيث  أجلس علىنا اأحبُّ : "تقول -3

 

  رقم  
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 ألن ها وقعت بعد قسم وجوب كسر همزة ان؛ ان ي وهللا  -1

 
 
2-  

ا ان    ألن ها جاءت في أول الكالم ان؛ همزة كسر وجوب كثير 

 ألن ها جاءت بعد )حيث( ان؛ همزة كسر وجوب ان حيث

 ألن ها جاءت بعد )إذ( ان؛ همزة كسر وجوب ان   إذ

 قسم بعد وقعت ألن ها ان؛ همزة كسر جوبو ان   فوهللا،

 وجوب فتح همزة ان انا  أحبُّ   -3

 (حيث) بعد جاءت ألن ها ان؛ همزة كسر وجوب ان   حيث  -4

 
 

 13صالتدريب الثالث: 

 وب:لمط عّبر عن المعاني اآلتية باستخدام )إّن( المكسورة همزتها بحسب ما هو
 

 التمثيل شرط كسر همزة )إّن( المعنى

  اقتران الخبر بالم االبتداء لم في حياتناأهمية الع

  أول جملة القسم حبُّ الوطن

  بداية الكالم الصبر والفرج

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 13صالتدريب الرابع:  

 ( في الجملتين اآلتيتين:إنّ ما علة كسر همزة )
 "وصفوا له ذلك إذ إن  األطباء: "قولك -1
 "ه لم يبقى فيها مكان إال هو عامروحيث إن  : "قولك -2

 

 م رق  
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 جاءت بعد إذ )وقعت أو جملة المضاف( إذا إن   -1

 (المضاف جملة أو وقعت) حيث بعد جاءت إن ه وحيث  -2

 
 

 تمارين مختارة

 ( في الجمل التالية:إنّ : بين سبب كسرة همزة )1س
 
 "الكونِ  أسرارِ  من لسر   الحب   إن  : "تقول -1
لِك   ال   إِنِّي ق لا : }قوله تعالى -2 ما  أ ما ا ل ك  ر   ال   ض  ا و  د  ش   {ر 
ل ِئك  : }قوله تعالى -3 ب   أ وا ب   إِن   أ ال هللا ِ  ِحزا م   هللا ِ  ِحزا ون   ه  لِح  فا  {الام 
 "ممطرة السماء إن حيث تخرج ال: "تقول -4
لِف ون  }: قوله تعالى -5 حا ي  ه م ِباهلل ِ  و  م إِن   {ل ِمنك 
 "الكلمة صاحب هو الشعب إن إذ الرئيس يتكلم لم: "تقول -6
صرِ }: قوله تعالى -7 الع  ان   إِن   و  سر   ل ِفي اإلِنس   {خ 
ا}: قوله تعالى -8 ا إِن  ن  حا ا ل ك   ف ت  ح  ا ف ت  ِبين   {م 
ق ول  }: قوله تعالى -9 ِقين   ل ِمن   أ إِن ك   ي  دِّ  {الم ص 

ا}: قوله تعالى -11 اه   إِن  لن  ل ةِ  ِفي أ نز  رِ  ل يا  {الق دا
مِ }: قوله تعالى -11 ابِ  ح  الِكت  ِبينِ  و  ا الم  اه   إِن  ن  لا ل ة   ِفي أ نز  ة   ل يا ك  ار  ب   {م 

 
 
 
 
 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 جاءت في بداية الجملة الحب   إن    .1

 جاءت بعد مقول القول إِنِّي ق لا   .2

 جاءت بعد أال  االستفتاحي ة إِن   أ ال  .3

 المضاف(جاءت بعد حيث )أول جملة  إن حيث  .4

لِف ون    .5 حا ي  ه م ِباهلل ِ  و   جاء بعد القسم إِن 

 جاءت بعد إذ )أول جملة المضاف( إن إذ  .6

صرِ   .7 الع   جاءت بعد القسم إِن   و 

ا  .8 ا إِن  ن  حا  جاءت في أول اجملة ف ت 

ق ول    .9  جاءت بعد مقول المقول )حكيت بالقول( أ إِن ك   ي 

ا  .10 اه   إِن  لن   لجملةجاءت في بداية ا أ نز 

ابِ   .11 الِكت  ِبينِ  و  ا الم   جاءت بعد القسم إِن 

 
 

 : ضع )اّن( في األقواس في الجمل التالية مراعيا وجوب كسر الهمزة أو فتحها:2س
 "المالِ  من عندي أثمن   األخالق  )  (  وهللا: "قولك -1
ك   )  (: "قولك -2 ق ك   )  (و ، مدهش   سلوك   "ل متوقع   تفو 
 "األرِض  حول   تدور   الشمس   ()   القدماء   ظن  : "قولك -3

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

 ؛ ألن ها جاءت بعد قسمهمزة مكسورة -1

 قةلالمزحهمزة مكسورة؛ األولى جاءت بداية الجملة، والثانية لحق خبرها الالم   -2

 همزة مفتوحة؛ ألن ها لم تحقق شروط كسر همزة إن   -3

 
 
 
 
 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 فاالتقان في النحو والصر
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 ، إْن كانت مكسورة:كسرها سبب اذكر ثمّ  يلي، ما في( ان  ) همزة نوع عيِّن: 3س
 

 مكسورة الجملة

 مفتوحة

 سبب كسر همزة )إّن(

ه   إلي   أ وِحي   ق ل"    "الجنِّ  من لنفر استمع ان 

   "المرسلين ل من ان ك    الحكيم يس والقرآن"

من"    "خاشعة   األرض   ترى ان ك  آياِتهِ  و 

   "هللا عبد   ان ي  قال"

   وجهاد   عقيدة   الحياة   ان  //  مجاهدا   الحياة في رأيك دون   ِقف

   "الحقُّ  هو هللا بان   ذلك"

   وتالقِ  بأوبة   الغريب طرب  //    كريمة   الخالل   لتطرب ني ان ي

ق ان ك يسعدني    متفو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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    الثانية الوحدة
 وتأخيرا تقديما به والمفعول الفاعل أحوال

 
 
 

 أوال: أركان الجملة الفعلية
 
 
 
 
 
 
 

 تدريبات مختارة

 :اقرأ الجملة في الجدول، ثّم أجب عن األسئلة اآلتيةس: 
 عي ن الفعل ثم حدد زمنه -1

 

 زمن الفعل الفعل الجملة 

   يدرك الطالب النجاح بالمثابرة 1

   تصنع بعض الكائنات الحي ة غذاءها بنفسها 2

   جميل أنا يلقى اإلنسان أخاه بابتسامة 3

   أهلل  أسأل  أنا يوفقنا في مسيرتنا العلمي ة والعملي ة 4

لت لغة الكالم وخاطبت  5    عيني  في لغة الهوى عيناك// وتعط 

   سكن قوبهم حبُّ الوطن 6

 
 (أسألللفعل )في الجملة الرابعة  المفعول بهعي ن  -2
 السادسة عي ن الفاعل في الجملة -3
 
 
 

 المفعول به الفاعل الفعل

 المضارع األمر ماضيال
اسما 

 ظاهرا
 ضميرا 

ضميرا 

 ظاهرا
اسما 

 ظاهرا

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 قاعدة:

بالفعل ثم  إن  األصل في ترتيب الجملة الفعلية أنا تبدأ بالفعل ثم  يليها الفاعل، إنا كان الفعل الزما، وتبدأ  -1

ى الفعل الى مفعولين أو الى ثالثة مفاعيل.  الفاعل ويليهما المفعول به إنا كان الفعل متعدي ا. وقد يتعد 
 

م الفاعل على المفعول به وج -2  وباتقد 
 خشية اللبس .1

 وذلك لعدم وجود قرينة تمي ز أحدهما عن اآلخر
 "هن أت سلمى نهى بمناسبة عودتها من السفر: "تقول -
 "صديقي أبي وأكرم موسى، عيسى ضرب: "تقول -

 
 اذا كان الفاعل ضميرا متصال .2

 سواء أكان المفعول به اسما ظاهرا أم ضميرا متصال.
ر  كامن    أنا البحر في أحشائ: قال حافظ ابراهيم -  فهل سألوا الغواص عن صدفاتي//   ه الد 
 "الماء وشربنا الطعام، أكلنا: "تقول -
 "شاهدت الطالب ال ذي كافأته: "تقول -

 
م المفعول به على الفاعل وجوبا -3  تقد 

 )الضمير متأخر( اذا ات صل بالفاعل ضميرا يعود على المفعول به .1
 "لو محي اهاستلم الجائزة مستحقُّها واالبتسامة تع: "تقول -
 { رب ه   إبراهيم   ابتلى وإذ: } تعالى قوله -

 اذا كان المفعول به ضميرا متصال والفاعل اسما ظاهرا .2
هم : يقول أبو فراس الحمداني -  وفي اللي لة الظلماء يفتقد البدر//  سيذكرني قومي اذا جد  جد 
 { الصيحة أخذتهم: } تعالى قوله -

 
م المفعول به على الفعل والفاعل  -4  وجوباتقد 

 اذا كان المفعول به ضمير نصب يدل  على االختصاص .1
ن: "قوله تعالى - تعيا  "إي اك نعبد  وإي اك نسا

 
 اذا كان من األلفاظ التي لها حق الصدارة في الجملة .2

 مثل: أسماء االستفهام / أسماء الشرط / كم الخبري ة
 "كم كتابا قرأت في العطلة الصي في ة: "تقول -

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 17التدريب األول: ص

 علل تقّدم الفاعل على المفعول وجوبا في ما تحته خط في كل مما يأتي:
ن  السيئاتإن  الحسنات : "قوله تعالى -1 ِهبا  "ي ذا
 "فإن  الظلم ظلمات يوم القيامة ،ات قوا الظلم": ملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول -2

 : قال حيدر محمود -3

 لكن يعشقون الورد

 أكثر يعشقون األرض

م موسى عيسى: "قولك -4  "في األعمال التطوعيةلمشاركته  كر 

 :قال الشاعر -5

 عن ديني وعن خلقي وسألي القوم//     عن مالي وكثرته     تسألي الن اسال 

 "في أمور سياسي ة كثيرة بلباقة واحترام ناقش هذا وذاك: "قولك -6

 "، ومن أساء تركتهشكرته من أحسن لي: "قولك -7

ه الوقوف على األ من عادة الشاعر في العصر الجاهلي: "قولك -8 أنا طالل، والطلب من خليليا

 "محبوبته الراحة يتذكرا معه وداد

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ن   -1 ِهبا ا مت صال  )ن السيئات ي ذا  (ون النسوةالفاعل ضمير 

ا الفاعل الظلم ات قوا  -2  (واو الجماعة) مت صال   ضمير 

3- 
 

ا الفاعل الورد يعشقون  (الجماعة واو ) مت صال   ضمير 

ا الفاعل األرض يعشقون  (واو الجماعة) مت صال   ضمير 

م -4  خشية االلتباس بين الفاعل والمفعول به عيسى موسى كر 

ا الفاعل الن اس تسألي -5  (ياء المخاطب) مت صال   ضمير 

ا الفاعل القوم وسألي  (ياء المخاطب) مت صال   ضمير 

 به والمفعول الفاعل بين االلتباس خشية وذاك هذا ناقش -6

ا الفاعل شكرته -7 فع ت) مت صال   ضمير   (ضمير الر 

ا الفاعل وداد معه يتذكرا -8  (ألف المثن ى) مت صال   ضمير 

 

 الكتاب تدريبات

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 18صالتدريب الثاني: 

 ما القرينة التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل من المفعول به في ما يأتي:

 "مرضىلدي الفاضل أخي على زيارة الحث وا: "قولك -1

ه د أرشدتا لق؟ روعمن أرشد مصطفى الى تصميم خطة المش: "قولك -2  "ع ال مصطفى إليا

 "تعارت صديقتي كتابي لحاجتها اليهاس": قالِت المديرة   -3

سي مذ كنت صغيراصقل  مهارتي في الخطِّ م: "قولك -4  "در 

 "ى هدى في مسابقة أوائل المطالعينعيس نافستا : "قولك -5

 رقم   
 السؤال

 نموذجيةاالجابة ال

 ألن ها فصل بين الفاعل والمفعول به بفاصل )الفاضل( -1

 لسؤال دل ت أن  عال هي الفاعلألن  اجابة ا  -2

 أمن  الل بس، فال يمكن أن يكون الكتاب قد استعار الصديق -3

 صقلت المعلم قد المهارة كونت أن يمكن فال الل بس، أمن   -4

 

 19التدريب الرابع: ص

 م المفعول به على الفاعل في كل مما يأتي:بين سبب تقدّ 

ار: "قوله تعالى -1  "يوم ال ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الد 

 "يا أي ها ال ذين آمنوا إنا جاءكم فاسق بنبيء فتبي نوا: "قوله تعالى -2

 "الوطن أهله، ويعشق األرض أصحبها يحمي: "قولك -3

 قال سعيد يعقوب -4

ناك    أحلى القصائد ما أوح ل ه في الفجر جفناك/      /ته عيا  وما ي رت 

 قال الخليفة المستنجد -5

وائب   شابت تكن إنا  ن ها فالليالي//             مني الذ   األقمار   تزيا

 "ام تعهدها والحفاظ عليهاحرث األرض مالكها عاقدا الني ة على دو: "قولك -6

ةلحة اليعجبونني المواطنون ال ذين يقدمون المص: "قولك -7  "عام ة على المصلحة الخاص 

 "حترمك اآلخرون فاحترمهم أنت أوالإنا أردت أنا ي: "قولك -8

ه  الن افع  ينفع االنسان عمل ه الصالح  و: "قولك -9 لق ه  الحسن  وعلم   "خ 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 التميمي األستاذ: أسامة
0789073059 
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 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ا يعود على المفعول معذرتهم الظالمين ينفع ال -1  به ألن  الفاعل حوى ضمير 

 ألن  الفعل حوى على ضمير النصب )ك( فاسق جاءكم إنا   -2

ا حوى الفاعل ألن   أهله الوطن يحمي -3  به المفعول على يعود ضمير 

 (هـ) النصب ضمير على حوى الفعل ألن   أوحته ما القصائد أحلى -4

ن ها -5  (هـ) النصب ضمير على حوى الفعل ألن   األقمار   تزيا

ا حوى الفاعل ألن   كهامال األرض حرث -6  به المفعول على يعود ضمير 

 (ي) النصب ضمير على حوى الفعل ألن   المواطنون يعجبونني -7

 (ك) النصب ضمير على حوى الفعل ألن   اآلخرون يحترمك -8

ا حوى الفاعل ألن   الصالح   عمل ه االنسان ينفع -9  به المفعول على يعود ضمير 

 19التدريب الخامس: ص

 الفاعل وجوًبا في كل مّما يأتي: الفعل و سبب تقّدم المفعول به على حّدد

 "قوا من خير فألنفسكمفوما تن: "قوله تعالى -1

 :قال ابو عمر العرجي   -2

 ليوم كريهة وسداد ثغر  //     أضاعوني وأي  فتى  أضاعوا     

 :ل المتنبي في كارفوراق -3

نيا وأعجب ه           لقيت   ذاما  ي بما شك  منه محسود  أن  //    من الد 

 "الكلمة الطيبة صدقة، وإي اها ي رتجى الخلاق  : "قولك -4

 "زرت  في هذا المساءنا م  : "قولك -5

معي يا جارة: "من أمثال العرب -6  "إي اِك عن ي واسا

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية 

م تنفقوا وما -1  ألن  )ما( شرطية جازمة في محل نصب مفعول به مقد 

( اسم استفهام       أضاعوا فتى   وأي    -2 م به مفعول نصب محل فيألن  )أي   مقد 

م به مفعول نصب محل في استفهام اسم( ماذا) ألن   لقيت   ماذا -3  مقد 

 االختصاص على يدل   نصب ضمير به المفعولألن   الخلاق   ي رتجى وإي اها -4

نا  -5 م هب مفعول نصب محل في استفهام اسم( من) ألن   زرت   م   مقد 

 االختصاص على يدل   نصب ضمير به المفعولألن   عن ي إي اكِ  -6

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 20التدريب السادس: ص

 اضبط ما تحته خط في الّنص اآلتي:

 مهاب   في حياتهم ينصبون   وال ذين ،الحقائق تهدم ها باألوهامِ  قصورهمأن  ال ذين يبنون  الحياة عل متني"

يح مالِ  على قواعدهمن يرسو وال ذين، العواصف تبعثرها الر  ك   يوم   بهم تميد   الر  مال تتحر   ثبات   وال ،الر 

، لماله أصل   إال   ون   اليأس يعرفون   ال ال ذين العالية الهمم أصحاب الحياة فتكاِفئ   ثابت   تحقيقِ  على ويصر 

 "طموحاِتهم

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

 آخره ىعل الظاهر؛ فاعل مؤخر مرفوع بالضم الحياة -1

 ؛ مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضافقصورهم  -2

 الظاهر على آخره بالضم مرفوع مؤخر فاعل ؛الحقائق -3

 مضاف وهو بالفتحة منصوب به مفعول؛ حياتهم -4

 آخره على الظاهر بالضم مرفوع مؤخر فاعل؛ العواصف -5

 مضاف وهو بالفتحة منصوب به مفعول؛ قواعدهم -6

مال -7  آخره على الظاهر بالضم مرفوع مؤخر فاعل ؛الر 

 آخره على الظاهر بالضم مرفوع مؤخر فاعل ؛الحياة -8

 مضاف وهو بالفتحة منصوب به مفعول ؛أصحاب -9

 الظاهرة على آخره بالفتحة منصوب به مفعول ؛اليأس -10

 

 

 20التدريب السابع: ص

 قوسين: بين   مطلوب   هو اآلتية، بحسب ما  الجمل   أعْد صياغة

م   به المفعول)                  .العلم    العلمِ  طالب يحبُّ  -1 ا مقد   (الفاعل على وجوب 

م   الفاعل)المخلص  أخي                معلمي حف ز -2 ا مقد   (به المفعول على وجوب 

م  به  المفعول)يقصدك الضيف                              -3 ا مقد   (الفعل والفاعل على وجوب 
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 20ب الثامن: صالتدري

 :مفيدةٍ  جملةٍ  في وجوًبا الفاعل   على مقّدًما به مفعواًل يأتي  مّمااسٍم  كلّ  اجعل
مير المتصل )  .المعلِّمين المفعولي ة، (نا(، )هماالض 

 
 21التدريب التاسع: ص

 :مفيدةٍ  جملةٍ  في وجوًبا به المفعول على مقّدًما يأتي فاعال مّما اسمٍ  كلّ  اجعل
 ، تاء المخاطبة، نجوى( الفاعلي  نا)
 

 21التدريب العاشر: ص

  يأتي: لماإنشائك  من مفيدة بجملةٍ  مّثل
م   فاعل -1 ا به المفعولِ  على تقد   .قرينة   وجود لعدمِ  وجوب 
م   به مفعول -2 ا الفاعل على تقد   .به المفعول على يعودبضمير  الفاعلالت صال  وجوب 
م   به مفعول -3  الصدارة في الكالم. حقُّ  لها ال تي األلفاظ من ألن ه والفاعل؛ الفعل على تقد 

 
 21التدريب الحادي عشر: ص

 اآلتية للشاعر أبي تّمام، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها: األبيات  اقرأ 
ت  إذا  يا ل ق   في جار  ا خ  نيئ   فأنت  ومن تجاريه سواء        //          د 

ر   رأيت   خازييجتنب   الح  مِ       //     الم  حا رِ  عنِ  يهِ وي  دا فاء   الغ   الو 
ة  إال   ِمنا  وما ِتها بعدِ  ِمنا  ل ها       //  سيأاتي          ِشد  خاء   شد   ر 
ت   لقد با ر  هر   هذا ج  نيأ//              حت ى الد  تا ناء   الت جاِرب فاد   والع 
 

فق   بيت   ي  أ -1  :الن حوي  الفضل يوسف  بن  بيالش اعر أ قول مع مضمونه في يت 
ياش لجِ  ليل كِ  آذن   قد//           تنفرجي أزمة   تد   بالب 

 استخرج -2
م جملتين - أ ا به المفعولِ  على الفاعل   فيهما تقد   .وجوب 

م جملتين - ب ا الفاعلِ  على به المفعول   فيهما تقد   .وجوب 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

1-  

2-   

3-  

4-  

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 22التدريب الثاني عشر: ص

 :راب  اإلع في نموذج   -1
ه  وإذا : "تعالى قال ه ن   ابتلى ابراهيم  ربُّ  "بكلمات فأتم 

 ر  ابتلى رة على األلف، منع من ظهورها الت عذ   : فعل ماض مبني  على الفتحة المقد 
   اهرة على ابراهيم ا منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ  م وجوب  : مفعول به مقد 

 آخره.
 ة الظاهرة على آخره، وهو : فاعل مؤخر وجوبا مرفوع وعالمة رفعه رب ه الضم 

م في محل جر مضاف اليه.  مضاف، والهاء ضمير  متصل مبني  على الض 
 

 :أعرب ما تحته خط في ما يأتي -2
 "يعقوب  الموت  أما كنتم شهداء اذ حضر " :قال تعالى - أ

 :قال أحمد شوقي - ب
حدت ها تمت   ج  هم  في كبدي     وك  ير   عندي األحب ةِ  جرح  //     الس   ألم ذي غ 

ر  : "قولك -ج  "مصطفى موسى تذك 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 مفعول به مقدم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  يعقوب   -1

 فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعة الضم الظاهر الموت

 فعل ماض والتاء للفاعل والهاء للمفعول به جحدت ها  -2

 لضم المقدر على األلففاعل مرفوع با  مصطفى -3

 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على األلف موسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 الوحدة الثالثة
 اإلبدال

 
 

 التعريف
) ل  ع  ت  وصدرها  هو جعل حرف مكان حرف آخر، ويكون في الحروف الصحيحة والمعتل ة، في صيغة )افا

 (.ط /ض / ص/ ذال / دال /  زاي/ واو ومشتقاتها إذا كانت فاؤه أحد األحرف التالية: )
 

 أحكام االبدال
  (افاتعلاذا كانت فاء )

 واوا -1
 ت بدل الواو تاء، ثم  تدغم في تاء االفتعال

 و  ص  ل   ا  و  ت  ص  ل                 اوتصل                 
 ف ع    ل    ا  ف ت  ع    ل                                  افتعل 

 
 ذال/ دال /  زاي -2

الداالتبدل تاء االفتعال ) ال في الد  ال، والذ  ال في الد   (، ثم  تدغم الد 
 

 طاء/ ضاد/ صاد  -3
 (، ثم  تدغم الطاء في الطاءطاءتبدل تاء االفتعال )

 
 تدريبات مختارة

 بّين اإلعالل في ما تحته خط:
 ا من أعطى و: "قوله تعالى  "ات قىفأم 

 دهرتا ": تقول  "ة  في األردنُّ الحياة  االقتصادي   از 

  عىالبي نة على من : " -رضي هللا عنه –قال عمر كراد   "، واليمين  على من أنا

 كر فهل من : "قوله تعالى رنا القرآن  للذ  كرولقد يس  د   "م 

 رح يا ب نيا : "تقول  "الت شاؤم، وأقبل على الحياة بتفاؤل وأمل اط 

 لت  : "تقول بيعة جمال   تأم   "الش جرةِ  ظلِّ  في م ضطِجع  وأنا  الط 

   مين، وال ": قال زيد  "عثراِتك   أصطاد  يا صديقي، أنا أبي ن  لك الغث  من الس 
 

 رفاالتقان في النحو والص
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 25الّتدريب األول: ص

 مما يأتي: المجّرد الّثالثيّ  هات
دهي، اصطالح ،ات فاق  .اضطرام ،ات كال ،ازداد  ،المزا

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 وفق ات فاق -1

 صلح الحاصط  -2

دهي -3  زهى المزا

 زيد ازداد -4

 وكل ات كال 

 ضرم اضطرام 

 
 

 25التدريب الثاني: ص

 (افتعل) صغ من األفعال اآلتية فعال على وزن

 .ضر  ، ذخر ،زحم ،وزن
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 افتعل؛ قلبت الواو تاء وادغمت مع تاء ات زن       اوتزن  وزن -1

 دالافتعل ازتحم        ازدحم؛ قلبت تاء  زحم  -2

خر؛ قلبت تاء  ذخر -3  ودغمت مع الذالذال افتعل اذتخر        اذ 

 طاء لمناسبة الضادافتعل اضتر        اضطر؛ قلبت تاء  ضر   -4

 
 
 
 
 

 الكتاب تدريبات

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 26التدريب الثالث: ص

: تحتها الكلمات الّتي في اإلبدالوّضح   خطٌّ
 "فيها رب نا أخرجنا نعمل صالحا صطرخونيوهم ": قال تعالى -1
 "وطه ركِ  اصطفاكإن  هللا : "قال تعالى -2
سول  -3 ت  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال الر  يا هنواكلوا الز   "بِه فإن ه من شجرة  مباركة   واد 
سول  -4 ، وإال  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال الر  ، فإنا ذهب  عن ه  الغضب   "جعا طفليض إذا غضب أحدكم وهو قائم  فليجلسا
 :قال حافظ ابراهيم -5

عت    فاحتسبت  حياتي قومي وناديت  //     حصاتي     فات همت  نفسي لرج 
رت"قولك  -6 ا  االت صاالتوسائط  تطو  ر  نوات العشر الماضيةتطوُّ  "مذهال في الس 
لع   نأ المرء على: "قولك -7  "وحضاراتها األخرى األمم ثقافات على يط 
 "كل  أحمق تصطادبأنفسكم عن المطامع فإن ها  ارغبوا: "قولك -8
 :د شوقيقال أحم -9

ِبت  العين   ال ا، ت ثا حي ر  اذا //            أو ت حق قه شيئ  مع   فيها ت   اضطرباو الد 
شيد  -11  "يت سعحك ال داو جر: "قال هارون الر 
 "على ما ينوبك تسعدا في اآلخرة اصطبر: "قولك  -11
هم  في موجهة ا: "قولك  -12 راعية التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة ت سا ياسات الز  كاني ة إن  الس  يادة الس  لز 

ردة  "المط 
 "ل حديث ينفعلك مت سعفي قلبي : "قولك  -13
 :قال الش اعر  -14

زع      اصطبارعندي  ا عندي ج  د  كاديوم الن وى //      وأم  جا بريني ف لِو   ي 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 يصترخ؛ قلبت التاء طاء لمناسبتها يصطرخون -1

 لمناسبتها طاء التاء قلبت؛ اصتفاك اصطفاك  -2

هنوا -3  داال  وأدغمت مع الدالافتعل ادتهنوا؛ قلبت تاء  واد 

 لمناسبتها طاء التاء قلبتفليضتجع؛  فليضطجعا  -4

 اوتهم؛ قلبت الواو تاء وادغمت مع تاء افتعل فات همت   -6

 االفتعال تاء مع وادغمت تاء الواو قلبتاالوتصاالت؛  االت صاالت -7

لع   -8  يتطلع؛ قلبت التاء طاء وادغمت مع الطاء يط 

 لمناسبة الضاد واضتربا؛ قلبت التاء طاء واضطربا -9

 يوتسع؛ قلبت الواو تاء وادغمت مع تاء يفتعل يت سع -10
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 اصتبر؛ قلبت التاء طاء لمناسبة الصاد اصطبر -11

ردة -12  ةالمطتردة؛ قلبت التاء طاء وادغمت مع طاء المفتعل المط 

 موتسع؛ قلبت الواو تاء وادغمت مع تاء مفتعل مت سع -13

 اصتبار؛ قلبت التاء طاء لمناسبة الصاد في افتعال اصطبار -14

 
 
 

 27التدريب الّرابع: ص
، الكتاب   اصطحبِ  عي وال يزدهي ونعم  الجليس  لك  سِن  ،كي ساند   فهو ال يد  به يت فق لسان ك  وقلابك  الى ح 

أي ه تعل ق  ، وكل ماالر  سكت  رك، فإنا أما لمك، وال يثقل ظل ك على غيا قاربت الكتاب اجتمع رأي ك، وثاب ح 
ه  بك وإنا  ت  با ت  س   جان   .عنك   ك 
دِ  -1 ها. الكلماتِ  حدِّ حا واحدة  منا  التي حصل  فيها ابدال ، ثم  وض 
 أعرب ما تحته خط. -2

 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 
 
1- 

  يد عي

 يزتهي؛ قلبت التاء داال لمناسبة الزاي ييزده

  يت فق

  اجتمع

 
2- 

كون وحرك بالكسر اللتفاء الساكنين اصطحبِ   فعل أمر مبني على الس 
ا تقديره )أنت( ا فيه وجوب  ا مستتر   .والفاعل ضمير 

 .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره الكتاب  

 ، والفاعل مستتر فيه جوازا فعل مضارع مرفوع بالضم كي ساند   -3
ا في محل نصب  ا متصال  مبني    تقديره )هو(، و )ك( ضمير 

 على المفعولي ة.

 
 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 27التدريب الخامس: ص

 ما الحرف الّذي أُبدل  في ما تحته خط:
ين }: ىقال تعال -1 ورسوال الى بني اسرائيل أن ي قد جئتكم بآية من رب كم أن ي أخلق لكم من الط 

ِه كهيئِة الط   ف خ  فيا ِر فأ نا ي الموتى بإذِن هللا يا ا بإذِن هللا وأبرء  األكمه واألبرص وأ حا ر  فيكون طيا
ما بما تأكلون وما  ِبئك   {.في بيوتكم إن  في ذلك آلية  لكم إنا كنتم مؤمنين تد خرونوأ ن 

 "األولىعام على الث ورة العربي ة شوارع المدِن باألعالم بمناسبة مرور مئة  ازدانت: "قولك -2
 :قال الش اعر -3

عيكل من  ه//      بما ليس فيه      يد  بتا  االختبارِ  شواهد   كذ 
ت ِصف امن كان : "قولك -4  "واألدب، والعف ة، ساد بين الن اسبالعلِم،  م 

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 تدتخرون؛ الحرف ال ذي أبدل تاء تفتعلون تد خرون -1

 افتعل تاء أبدل ال ذي الحرف ؛ازتانت ازدانت  -2

 يفتعل تاء أبدل ال ذي الحرف يدتعي؛ يد عي -3

ت ِصف ا -4  الواو أبدل ال ذي الحرف موتصف ا؛ م 

 
 

 27التدريب السادس: 

 وّضح االبدال في الكلمات التالية
ت ِزن  ، اصطلى ،ازدحام  اضطهاد، يضطرب، م 

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 ازتحام؛ قلبت تاء افتعال داال  لمناسبة الزاي ازدحام -1

 الصاد لمناسبة طاء لافتع تاء قلبتاصتلى؛  اصطلى  -2

ت ِزن   -3  مع تاء مفتعلموتزن؛ قلبت الواو تاء وادغمت  م 

 يضترب؛ فلبت التاء طاء لمناسبة الضاد يضطرب -4

 اضتهاد؛ قلبت التاء طاء لمناسبة الضاد اضطهاد -5

 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ستاذ أسامة التميمياأل

0789073059 

 النحو والصرفاإلتقان   يف   

 

  21 
 

 الوحدة الرابعة
 اسلوب التعجب

 
 

 
 التعريف 
 فيه.  بارزة  لصفة شيء واالستغراب؛ الستعظام الدهشة على يدل أسلوب هو التعجب

 أنواعه: التعجب القياسي / والتعجب السماعي
 المتعجب منه+ فعل المتعجب + حرف التعجب أركانه: 

 
 

 : التعجب القياسيأوال
 يأتي على صيغتان:

 ! +أفعل + ما  -1
 !ما أشد  ازدحام الشارع  - !ما أعظم الخالق  - !ما أجمل السماء

 
 !+ به + أفعل  -2

 !اعدل بالقاضي  - !أحبب بالمكتبة مكانا  - !أسمع به وأبصر
 
 

 االعراب: 
 : اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.ما -
( هوتقديره )تتر على الفتح، والفاعل ضميرا مس: فعل ماضي جامد النشاء التعجب مبني أفعل -

 ( التعجبية، والجملة الفعلية من فعل التعجب وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ.مايعود على )
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 يدالمنهاج الجد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 قاعدة
 (: مفعوال به لفعل التعجب.)ما أفعلالمتعجب منه أو ضميره في صيغة  .1
 ء ( مثل االسماا، ي، و(؛ اذا كان يعرب بالعالمات الفرعية )أفعل بهالمتعجب منه في صيغة ) .2
 الخمسة، والمثنى وجمع المذكر السالم، فننا نعربه كاآلتي: .3

  الجر حرف لمناسبة الياء ظهورها من منعا الواو رفعه وعالمة مرفوع فاعل: بأبيك أكرم -
 الخمسة األسماء من ألّنها الزائد؛

  حرف لمناسبة الياء ظهورها من منعا الواو رفعه وعالمة مرفوع فاعل: بالمعلمين أكرم -
 سالم مذكر جمع ألّنها لزائد؛ا الجر

  حرف لمناسبة الياء ظهورها من منعا الواو رفعه وعالمة مرفوع فاعل: بالمعلمْين أكرم -
 .مثنى ألّنها الزائد؛ الجر

 
 شروط فعل التعجب القياسي .4

 فعال ماضيا  .1
 ثالثيّا  .2
 تاّما .3
 مبنيّا للمعلوم .4
 ثبتًام   .5
فاً  فعالً  يكون   أن .6 رِّ   ُمت ص 

 . وب ْئس   ن ْعم   ، عسى ، ل ْيس  :  مثل الجامدة   فعال  األ من يصاغان فال
 قابال للتفاوض .7
 أن ال يكون وصفه على وزن )أفعل( الذي مؤنثه )فعالء( .8

-  
 

 

رةٍ  غير   بطريقةٍ  التعجب   كيفيةُ   : الثمانية   الشروط   تستوف   لم التي األفعال   من ، ُمباش 
 . التعجب   منه ي صاغ الف ، للتفاوت قابل   غير   أو جامدا ، الفعل كان   إذا -1

 أفعال جامدة: )عسى / ليس / بئس( - أ
 أفعال غير قابلة للتفاوت: )مات / فني / هلك / غرق( - ب

  حروف   ثالثةِ  على زائدا   الفعل   كان   إذا -2
ف   كان   أو ، انتصر:  مثل  :مثل فعالء مؤنثه   الذي أافعل صيغةِ  على منه الوصا
:  مثل ، منه التعجب   ن ريد ما يناسب   ، الشروطِ  مستوفى بفعل نأتي فإننا.  (حوراء:  أحور)

  بما مسبوقة   ، المعاني هذه في ما أو ، وأصغر أكبر أو ، وأقبح أحسن أو وأضعف أقوى

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 مؤنثه الذي أفعل وزن على الذي أو ، حروف   ثالثةِ  على الزائد الفعل بمصدر نأتي ثم ، التعجبية
ه   ، فعالء ع  ه   ، أفعل ما بعد المصدر   وننصب   ، به جئنا الذي الفعل بعد ون ض  رُّ ج  ن   بعد ، بالباء و 

 : فنقول ( به أفعل)
ل   ما - م   .الحقِّ  انتصار   أجا
لا  - م   . الحقِ  بانتصارِ  أ جا
ل   ما - م  ر   أ جا و   . العينِ  ح 
لا  - م  رِ  أ جا و  ح   . العينِ  ب 

  

  منفيا   الفعل   كان إذا -3
ب   ، فاز ما مثل ج  ع  ي ت   الشروِط، مستوفي بفعل   ، اإلتيانِ  طريقِ  عن ، مباشرة   غيرِ  بطريقة   منه   ف 

 مسبوقا   المنفي   الفعل   بعدهما ونضع   ، التعجبيةِ  بما مسبوقا   ، السابقةِ  بالطريقةِ  ، لمرادنا مناسب  
 . المصدري ةِ  بأنا 

  
ن   ما":  نقول س   "بالفوزِ  الجديرِ  غير   يفوز   أال أ حا

ِسنا           . بالفوزِ  لجديرِ ا غير   يفوز   بأال أحا
 

 الفاعلِ  مجهول   الفعل كان إذا -4
كر كما – مناسب فعل من التعجبِ  صيغة   أخذنا( ك ِشف  ) مثل  الفعل   الصيغةِ  بعد ووضعنا – ذ 

 ( .المصدرية ما) بـِ  مسبوقا   ، فاِعل ه   المجهول  
رِ  ك ِشف   من مباشرة   غيرِ  بطريقة   التعجب عند إذ ع   ما:  نقول ، السِّ ر  ر   ك ِشف   ما أ سا ِرعا  ، السِّ  ك ِشف   بما أ سا

ر    . السِّ
 

  – تام   غير   – ناقصا   الفعل   كان   إن -5
ع   فإننا ،( كان) مثل ه   ن ض  ر  د  د   مصا عا ها التي ، التعجبِ  صيغةِ  ب  ذ    استوفى آخر فعل   من نأخ 

 : نقول ، الشروط  
ر   ما: "تقول - ث   "زهوقا   الباطلِ  كون   أ كا
ِثرا : "تقول -  "زهوقا   الباطلِ  بكونِ  أكا
 

 
 

 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 س: بين أركان التعجب في الجمل التالية:

 

  فعل      التعجب     الجملة     الرقم   

                                          خ  التعجب

 المتعجب منه    

    ما أحسن أخالق الرجل     

    أكرم بالرجل     

    ما أعظم ارتفاع الهرم     

ِعب بكون الدواء مرا          أصا

د  والتبليغ ما          أسرعك                     و يا رسول العين من لحظها// بالر 

    كم حاجة أنجزت ابرازها // تبارك الرحمان ما أطوعك     

    أجمل الدين والدنيا اذا اجتمعتا // أقبح الكفر واالفالس بالرجلما  

    مال أرقبها // ما أضيق العيش لوال فسحة األملأعلل النفس باآل      

 

 
 : ميز ما التعجبية من غيرها فيما يلي:2س
 )ما يؤذي: نافية(  )ما أطول: تعجبية(ا أطول الليل على من لم ينم  م //يؤذي وإن قل  ألما  مالكل 

 )نافية(تجدد طول الدهر ثكل أبي عمرو    //وقبلكما ما أودع القلب حسرة 
هر            //ال الن وم عمرا فما أط  )نافية(وال قص  في األعمار طول الس 

 

 
 : التعجب السماعي )غير قياسي(ثانيا

 له صيغ كثيرة ال ضابط لها تفهم بقرينة السياق
ك  -  سبحان هللا -  أهلل أهلل  -  ما شاء هللا!  هلل در 

 يا لها -   يا لك  -  تبارك الرحمن
 "هللا، إن  المؤمن ال ينجس حيا وال ميتا سبحان_ص_: "قول الرسول  -
 "يا لجمال الزهر: "تقول -
 "كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكم: "قوله تعالى -
 "يا لك من استاذ رهيب: "قولك -
حام: "قول الشاعر -  "فكيف وصلت أنت من الز 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 32التدريب األول: ص

ْي الّتعجب القياسي)ما أفعله!( و ) حلِّلْ  ت  ْيغ   أفعل به( الى أركانهما في ما يلي:ص 
 

ما على الن ارِ : "قال تعالى -1 ه  ر  ب  ِفر  فما أصا غا ذاب  بالم  اللة  باله دىا والع  ت روا الض  ن  اشا  "أ ولئك  ال ذيا
 قال محمد بن يسير -2

لِقا بذي الص   رِ أخا ِتهِ  با ظى بحاج  ِمن  //         أنا يحا دا لِجاوم  ِع لألبواِب أنا ي   الق را
فاع عن الوطنِ : "قولك -3 ِة به !ما أشجع الجندي  المرابط على الحدوِد للد  ! وما أعظم فخر  األم 

ا الى أهلهِ   "!وما أروع عودت ه  منتصر 
 "!أثبتتا المرأة   األردنية  قدرتها على القيادة والريادة، فأحسن بها قائدة  ماهرة  : "قولك -4

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ما أصا  فما -1 ه  ر   ما + أفعل + هم ب 

لِقا   -2  أفعل + ب + ذي بذي أخا

 
3- 

 ما + أفعل + الجندي المرابط المرابط الجندي   أشجع ما

ةِ  فخر   أعظم وما  ما + أعظم + فخر االمة به األم 

 ما + أفعل + عودته عودت ه   أروع وما

 أفعل + ب + ها  قائدة   بها فأحسن -4

 
 32التدريب الّثاني: ص

 وّظف ما يأتي في أساليب تعجبّية على صيغتْي التعجب الّسماعي والقياسي:
ن   س  ف، ح  ر  م   ،ظ  ر  ق، ك  تا  ،صد  ع  ر   .بِهج ،ب 

 
 33التدريب الثالث: ص

لْ   أفعال تعّجْب، مع العلم أّنها لم تستوفي شروط الّتعّجب القياسي:ما يأتي  اجع 
أ ن   ِكر ،عوتب، طما تذا زِ ، غِرق  ، صار، لم يسا  بئس، ق  ر 

 
 
 

 الكتاب تدريبات

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

أ ن   -1  ما أروع اطمئنان القلب طما

 ما أبدع عتاب الش اعر عوتب  -2

ِكر لم -3 تذا  ما أجمل أال نستذكر الماضي المؤلم يسا

 ما أبشع مصير الجندي   صار -4

 غير قابل للتفاوت ألن ه منه يتعجب ال غِرق   -5

ِزق   -6  أكثر ِرزق محمدما  ر 

 ال يتعجب منه ألن ه جامد بئس -7

 
 33التدريب الّرابع: ص

 عّيْن أْسلوب التعّجب الّسماعي في ما يأتي:
 :الفارض قال ابن -1

رى     رفِ //       واسأل نجوم الليل هل زار الك   ؟جفني، وكيف يزور من لم يعا
وة ، منا قارئة  بارعة  : "قولك -2 ِك يا مرا  "!هلل در 
 ؤ القيسقال امر -3

لِ  م غارِ  بكلِّ //       كأن  نجومه          ليل   ِمن لك   ف يا تا  الف تا ذب لِ  ش د   ِبي 
 "!يا لحالوِة اللقاءِ : "قولك -4
ينِ  -5  :قال أمين تقي  الد 

فا         سبحان   نا خب أ فيك  الص  فا جدول ك سل  و//       م   ِمنا قلاِب الص 

 "!أهلل هللا، يا وطني ما أجملك: "قولك -6
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

رفِ  لم من يزور وكيف -1  ؟!يعا

كِ  هلل  -2  !در 

 !ليل   ِمن لك   ف يا -3

 !"اللقاءِ  لحالوةِ  يا -4

نا  سبحان   -5 فا فيك   خب أ م           !الص 

 )تعجب قياسي( !"أجملك ما -6
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 33التدريب الخامس: ص

 اسي في كل مما يأتي:مّيز أسلوب التعّجب الّسماعي من القي
فره: "قوله تعالى -1 سان  ما أكا  "ق ِتل  اإلنا
 "!أجِمل بأزهار الحديقة: "قولك -2
ر  : "قولك -3 ك  الش عا شاد  ب  إنا  "!ما أعذ 
ر في الحنين الى وطنه -4 ة بن عبدهللا بن ق شيا م   :قال الص 

با    طاف  //      بنفسي تلك األرض  وما أطيب الرُّ ن  الم صا س  ت  وما أحا ب عاوالم   !ر 
عل مينا ومعل ماتنا: "قولك -5  "!هلل درُّ م 
ه  لغيِر هللا: "قولك -6 نا رفع حاجت   "!ما أشقى م 
 :قال المتنبي -7

هر عندي كل  بنِت    حامِ       //      أبنت الد   ؟!فكيف وصلِت أنِت من الز 

 :قال عمر بن أبي ربيعة -8
 يقصر  ل ذلك لي قبوما كان ليا      //      فيا لك من ليل تقاصر طوله  

 :قال أبو دالمة -9
نيا اذا اِجتمعا ين  والد  ِجلِ //           ما أحسن الد   وأقبح الكفار واالفالس بالر 

 :قال أحمد شوقي -11
ِب            ة  المكت  ب  حا ِببا //           أال حب ذا ص  ِببا بأي امه أحا  وأحا

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

فره ما -1   أكا

  الحديقة بأزهار أجِمل  -2

ب   ما -3 ك   أعذ  شاد  ر   إنا   الش عا

با أطيب وما -4     الرُّ
ن   وما س  طاف   أحا  الم صا

 

عل مينا درُّ  هلل -5   م 

نا  أشقى ما -6   م 

حامِ  من أنتِ  وصلتِ  فكيف -7   الز 

  ليل من لك فيا -8

ين   أحسن ما -9   الد 

ِببا  10   بأي امه وأحا

 

 في النحو والصرف االتقان
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 34لسادس:صالتدريب ا

 نموذج في االعراب -1
 !ما أجمل  الفنون  المسرحي ة

م وجوبا.ما -  : اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مقد 
ا أجمل - ا مستتر  : فعل ماض  جامد إلنشاء التعجب،  مبني على الفتح، والفاعل ضمير 

 (.ما( يعود على )هووجوبا تقديره )
 على آخره. : مفعوال به منصوب بالفتحة الظاهرةالفنون -

ا.أجمل الفنونوالجملة الفعلي ة ) ا وجوب   ( في محل رفع خبر المبتدأ مؤخر 

 أعرب ما تحته خط -2
نا - أ باح ويدرك   ال ذي هل  بنوره والح الص 

 وأطيبه وأعذبه! ما أحلى حديثك - ب
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

نا -1  فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره ويدرك 
م.) ا في محل نصب مفعول به مقد  ا متصال  مبني    نا( ضمير 

باح  فاعل مؤخر مرفوع بالضم الظاهر على آخره. الص 

م مبتدأ رفع محل في السكون على مبني اسم ما  -2  .وجوبا مقد 

  والفاعل الفتح، على مبني  التعجب، إلنشاء جامد ماض   فعل أحلى -3
ا ا ضمير   (.ما) على يعود (هو) تقديره وجوبا مستتر 

 .آخره على الظاهرة بالفتحة منصوب به مفعوال حديثك -4

 
 35التدريب الّسابع: ص

 اقرأ الّنص اآلتي ثّم أجب عّما يليه:
الِقهما !  وما أعظم  رجاالِتهم! الهاشميون ما أروع تاريخهم كهما بعقيدِتهم ! أكِرما بأخا وأجِمل بتمس 

ِصِع ا! ومباِدِئهما  روا أنا بذلك اإلنساني ة  لهم ولقد شِهدتا . وشي دوا أعظم  حضارة  ، لب طوالتلقد سط 
عاء  !....وما أوفاهم إنا عاهدوا! فما أصدقهم إنا عاهدوا، جما

هوا ِبهم والعدالة  ال ت فارق هم حمة ال تنـأى عن هم، الِحكمة  تزا هم، والر  فهم أحرص  الن اس على ! هلل در 
فات النبيلة، فكيف ال تضرب  األمم  بهم األمثال  في الم كرمات السامية، اماناِتهم  ؟!والص 

 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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فات التي أثارت الكاتب -1  ما الص 
 استخرج من الن ص: -2

ماعي - أ ن على الت عجب الس   تركيبين يدال 
ب قياسي على صيغة ) - ب  وبين أركانها (أفعل بهجملة تعج 
ا!( الى أركانها، ثم  أما أعظم  رجاالتهمحلل جملة ) -3  عربها اعرابا تام  

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

حمة  والعدالة   الِحكمة   -1  والر 

2-  
 

فات السامية، الم كرمات في  األمثال   بهم األمم   تضرب   ال فكيف  النبيلة والص 

هم هلل  در 

 ما + أعظم + رجاالتهم  -4

 
 

 35التدريب الثامن: ص
وضع الن حو العربي  أن بنت أبي األسود قالت له وهما في  إلى تأد   ال تياألسباب  من أن   ي روى

حراء  ب.الص  ِهم  يا أبتاه  بل أتعج  تفا : أنا ال أسا ماِء) (، فقال: نجوم ها، قالتا ل  الس  م   ذات ليل: ما أ جا
) ( ماء  ل  الس  م   فقال: إذا أردِت أنا تتعجبي فافتحي فاهِك وقولي: ما أجا

ب؟ما ال ذي جعل أبا األسو -1  د يفهم ابنته تستفهم وال تتعج 
ماءأعرب ) -2  ( على وجهيهاما أجمل الس 
 ضع عالمة الترقيم المناسبة بين القوسين -3
 

ع: ص  36التدريب الّتاس 

 ما الفرق في المعنى واالعراب في الجمل اآلتية، مسترشًدا بعالمات الترقيم
 .أبويهِ  إياد  ما أكرم   -1
  !أبويهِ  أكرم   ما ،إياد   -2
 ؟أبويهِ  أكرم   ما ،إياد   -3
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

 جملة خبري ة -1

 جملة تعجبي ة  -2

 جملة استفهامي ة -3

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 36التدريب العاشر: ص

! بّين وجه الخطأ ثّم صّوبهُ  من األخطاء الشائعة على األلسنة: ما أخضر    الزّرع 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية

 
1- 

ف    (خضراء  ــ أخضر) فعالء مؤنثه   الذي أافعل غةِ صي على منه الوصا
  مؤنثه كان ما وتحويل أفعل وزن على فعل بإتيان اال منه يتعجب وال

ا الى فعالء ا مصدر   . صريح 
رع خضرة أجمل ما: نقول أنا  واألصل  !الز 

 
 

 تدريبات مختارة
 (أخلق بذي اللب اذا قال فعلبين عناصر التعجب في جملة ): 1س
 
 (الهيجاء لقاءههلل دّر بني سليم ما أحسن في عناصر التعجب القياسي في جملة )بين : 2س
 
 (هلل دّر االعتماد على النفسما صيغة التعجب في جملة ): 3س
 

 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية:: 4س
 "زائرابخالد أكرم : "قولك -1
 "أجمل السماء في ليالي الصيف ما: "قولك -2
 "بالوطن أعظم: "قولك -3
 "العبر وما أقل المعتمر أكثرما " :قولك -4

 
 عين اسلوب التعجب السماعي في األبيات التالية:: 5س

 بكل مغار الفتل شدت بيذبل//  فيا لك من ليل كأن  نجومه -1
هر عندي كل بنت -2 حام//  أبنت الد   فكيف وصلت أنت من الز 
ك من مهيب وادع -3  نسر يطارحه الحمام هديل//  هلل در 
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 "أنبل الرجل اذا وافق لسانه عملهي جملة: "ما المتعجب منه ف: 6س
 لسانه -د  الرجل -ج  عمله -ب   أنبل - أ

 "ما أروع احترام الذاتفعل التعجب في جملة: ": 8س
 الذات -د  احترام -ج   أروع -ب   ما - أ

 !"أعظم به من رجل كريمالمتعجب منه في جملة: ": 9س
 كريم -د  معطاء -ج  الرجل -ب  الضمير الهاء - أ

 !"أكرم باآلباء الذين يحسنون التربيةفاعل الفعل أكرم في جملة: ": 10س
 (هم)الضمير المستتر  -د   (الواو)الضمير المتصل  -ج الذين -ب اآلباء - أ

 حلل اسلوب التعجب الى مكوناته في العبارتين اآلتيتين::11س
 !ما أفضل العلم مع التواضع -ب     !أسعد بالفائز - أ

 على التعجب القياسي في قولنا: حدد العبارة الدالة : 12س
 !"أعجل به من طارق! سمعت طرقات متتالية على الباب، فقلت سبحان هللا"

 "ما أجملُ السماء  صوب الخطأ في العبارة: ": 13س
 : عّين اسلوب الّتعجب في الجمل اآلتية، ُمبيًنا أركانها:14س
 

 قياسي   الجملة

 سماعي  

 أداة   

 التعجب 

 فعل    

 التعجب 

 المتعجب

 منَه   

     !وما ْأْعظَمنا !ما أغرب الّدهر: قولك

ك  : قولك ر       !وأْحالك   ق ْلبي في ف ما أم 

     .األرض   وجود   الحياة   كرم   على !هللا   هللا  : قولك

مْ : قولك      !بأيّام الّشباب نضارةً  أعظ 

     "أمواًتا وكنتم باهللّ  تكفرون كيف: "تعالى قوله

ْنًعا! ما شاء هللا :قولك      !لقد أحسنت ص 

     !ما أحسن اتقان الممثل المسرحي ىدوره :قولك

     "أسمع به وأبصر: "قوله تعالى

ك   هلل  : قول الّشاعر هيبٍ  من درُّ      !وادعٍ  م 

     !ما أشّد ُخْضرة  الّزرع  : قولك

     !يا له من فجر أقبل: قولك

 
 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 خامسةالوحدة ال
 رالتصغي

 
 

 التعريف
  ليدل   .التصغير صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء المعربة؛ للداللة على معان  ت فهم من السياق

ر على ل ثاني بعد ساكنة ياء وزيادة األول الحرف بضم ويكون أجزائه، وقل ة المسم ى، ِصغ    إلى المحو 
ل)) صيغة يا ِعل)) أ و(( ف ع  يا عيل)) أ و(( ف ع  يا  ((ف ع 

 
 
 

رْيقات) مثل عدده تقليل على الداللة -1 َرْيهمات)و( و    (.ل قَْيمات)و( د 

َوْين الحقيبة) مثل مكانه قرب أو ،(العشاء ق بَْيل سافر) مثل زمانه قرب على الداللة -2  (.الرف د 

 الشويعر؟ هذا أَأَلهاك: التحقير على الداللة -3

َوْيرية دارك في: مثل التحبيب على الداللة -4  .كالغ زيّل ج 

 
 
 
  
 

 أوال: تصغير االسم الثالثي
ل(االسم الثالثي يصغر على وزن  -1 يا  )ف ع 

ر          نهر         .1  ن هيا
ل             قفل      .2  ق فيا
ب      .3 ب            ذئا ئيا  ذ 
ك          سلك        .4 ليا  س 
د     .5 د             سعا عيا  س 
 

 

 أوال: دالالت التصغير )أغراض التصغير(       
 

 ثانيا: طرق التصغير         
 

 تقان في النحو والصرفاال
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 أنيث، تلحقه التاء عند التصغيراالسم الثالثي المؤنث غير مختوم بتاء الت -2
دة         هند           .1 نيا  ه 
نة        عين           .2 يا ي   ع 
سة         شمس        .3  ش ميا

 
 االسم الثالثي الذي ثانيه حرف ألف، فإن ه يرد الى أصله عند التصغير -3

ج                  تاج .1  ت ويا
ب                 ناب .2  ن ويا
ر                غار .3 ويا  غ 
ب                 باب .4  ب ويا

 
 ( عند التصغيرياء/واو( يرد الحرف المحذوف )من حرفيناذا كان االسم ثنائيا ) -4

 التصغير الحرف المحذوف المثنى االسم الثنائي

 أ خي   أخو أخوان أخ

   يدان يد

   دمان دم

   ابنان ابن

يقلب حرف العل ة )ياء( ويدغم مع ياء التصغير، اذا انتهى االسم الثالثي بـ)ألف( أو )واو(  -5
ا اذا انتهى بـ)الياء( فإن ها تدغم مع التصغير.  أم 

 العصا .1
 الدلو .2
 ظبي   .3
 فتى .4
 حلو .5
دي .6  ه 

 يصغر تصغير االسم الثالثي كل اسم مختوم بـ  -6
 ألف ممدودة 

 سوداء -
 صحراء -

 ألف مقصورة 
 سلمى -

 ألف ونون زائدتين 
 سلمان -

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 يثانيا: تصغير االسم الرباع

عل -1  يصغر على وزن ف عيا
 ، فإن ه يقلب واوا(ألفا) الثاني الحرف كان اذا -2
ا اذا واو( أو )ألفااذا كان الحرف الثالث ) -3 (، تقلب ياء، ويدغمان مع ياء التصغير، وأم 

 (؛ فإن ه يدغم مع ياء التصغير.ياءث )لثالكان الحرف ا
 يصغر تصغير الرباعي كل اسم مختوم بـ -4

 أف ممدودة 
 تاء مربوطة 
 ألف ونون 
 

 ثالثا: تصغير االسم الخماسي
عيلاذا كان رابعه حرف عل ة؛ يصغر على وزن ) -1  (ف عيا
 (واوا)اذا كان ثانيه ألفا، تقلب  -2
 ( الى أصلها عند التصغيرالياء( منقلبة عن واو ترد )ياءاذا كان ثانيه ) -3

 
 

 رابعا: تصغير االسم المركب تركيبا اضافيا
 ام التصغيريصغر صدره فقط وتطبق عليه أحك

 
 خامسا: تصغير الجمع

 جمع القل ة -1
 يصغر على لفظه

 جمع الكثرة -2
 يصغر مفرده

 جمع المذكر السالم -3
 يصغر مفرده ثم  ت ردُّ اليه عالمة الجمع

 جمع المؤنث السالم -4
 الجمع عالمة اليه ت ردُّ  ثم   مفرده يصغر

 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 ج الجديدالمنها

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 38التدريب األول: ص

 ما تحته خط في كل مما يأتي:ما المعنى الّذي أفاده التصغير في 
ه  يا : }قوله تعالى -1 ك  لش بني  وإذا قال لقمان  ألبيه وهو يِعظ  رك باهلل إن  الش را  {يء  عظيمال ت شا
سول  -2 ن  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال الر  ا ِمنا بطا ب ك  يا ابن آدم ، ما مأل آدمي  وعاء  شر   مات  حسا ك   لقيا لاب  ن  ص   ، ي ِقما

 "نفاس  وث ل ث  ، وث ل ث  شراب  ، فإنا كان ال ب د  فثلث  طعام  
فاع المدني من اطفاء الحريق : "قولك -3 لتمك ن  رجال الد  يا  "انتشاره في الغابة ق ب 
 "الدم البيضاء والحمراء اتكري  من  يتأل ف جهاز المناعة: "قولك -4
ا ، من سمات العالم أن ه متواضع  : "قولك -5 لم  أم  ويا  "فتطغى عليه سمة استكبار الجاهل الع 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 التحبيب على الداللة بني   -1

مات    -2  عدده تقليل على الداللة لقيا

ل -3 يا  زمانه قرب على الداللة ق ب 

 عدده تقليل على الداللة كري ات -4

لم   -5 ويا  التحقير على الداللة الع 
 

 41صالتدريب الثاني: 

 امصغر األسماء التالية م لضبط لتّ 
ل   ها  .وردة ،عمران ،راحة ،نجالء ،فتى  ،نجوى ،ثوب ،رغد ،ِقط   ،س 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ل   -1 ها ل س  هيا  س 

ط ِقط    -2  ق طيا

د رغد -3 غيا  ر 

ب ثوب -4  ث ييا

  األول ضم مقصورة بألف  انتهى ثالثي  ألن ه؛ وىيا ن ج نجوى -5
 الثاني بعد سكنة ياء واضافة

 الكتاب تدريبات

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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ى فتى -6  ألفا ثالثه ألن  ؛ ف تيا

الء نجالء -7  الممدودة التأنيث ألف انتهى؛ ن جيا

حة؛  راحة -8 ويا   بعد سكنة ياء واضافة  واو الثاني وقلب األول ضمر 
 )حرف علة( زائدة ألفا ثانيهألن   الثاني

ران؛  عمران -9 ميا   ثالثي ألن ه الثاني بعد سكنة ياء واضافة األول ضمع 
 زائدتين ونون بألف هىانت

دة؛  وردة -10 ريا  زائدتين ونون بألف انتهى ثالثي ألن هو 

 
 
 

 41التدريب الثالث: ص

ر األسماء التالية؟ ما ّبً  ُمك 
ي ا مان ،ف د  يا ة ،ن ع  د  ل يا ة ،ب  ر  يا و  ء ،د  يا ز  ي ة ،ج  ر  ه ة ،ك  يا ب  ف ة ،الج  يا ذ  ب أبو ،ح  ئيا  ذ 
 

 رقم   
 السؤال

 لنموذجيةاالجابة ا الشاهد

ي ا -1  فدية ف د 

مان  -2 يا  نعمان ن ع 

ة -3 د  ل يا  بلد ب 

ة -4 ر  يا و   دائرة د 

ء -5 يا ز   جزء ج 

ي ة -6 ر   كرة ك 

ه ة -7 يا ب   جبهة الج 

ف ة -8 يا ذ   حذفة ح 

ب أبو -9 ئيا  ابو ذئب ذ 

 
 
 
 
 
 

 ي النحو والصرفاالتقان ف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 41التدريب الّرابع: ص
 ذكر ُمكّبر كل منها:استخرج األسماء الُمصّغرة في كل مما يأتي، ثّم ا

الة وأمر بالمعروف : }قال تعالى على لسان لقمان -1 وانه عن المنكر واصبر يا بني  أِقِم الص 
 .{على ما أصابك إن  ذلك من عزم األمور

 :قال أوس بن حجر -2
ل  شاِمخ  الرأِس لم يكن       يا ب  ق  ج  مال     //     ف ويا  ليبلغه حت ى يكال  ويعا

سول  -3 تيا بأ متي أبو بكرأر": ملسو هيلع هللا ىلصقال الر  هم في أمر هللا عمر، حم  أ ما ، أصدقهم حياء  عثمان، وأشد 
 ".وأقرأهم لكتاب هللا أ بي  بن كعب

 :امتدح اسحق الموصلي أبا عبيدة أحد علماء اللغة، فقال -4
طِنعه                 فإن  العلم عند أبي عبيدة//          عليك  أبا عبيدة  فاصا

 :نيقال أبو فراس الحمدا -5
ي تي ال تجزعي          كلُّ األنام الى ذهابِ //         أب ن 

 :قال األعشى -6
تِحل            را كب  م  ع هريرة  إن  الر  ل  //            ود  ج  ا أيُّها الر   وهلا تِطيق  وداع 

ري   قال -7  :القحيف العقيلي  يمدح حكيم بن المسي ب الق شيا
ر            //  إذا رضيتا علي  بنو ق شير         ما ني رضاها هللا ل ع  ب  ج   أع 

حالةِ  من: "قولك -8 ر الر  بيا ا نقل   فقد المشهورين ابن ج  تحل  ال تي للمجتمعاتِ  دقيقة   صور  إليها في ارا
ادس الهجري    "القرِن الس 

 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 ابنمكب رها:  بني   -1

 
2-  

ق    فوقمكب رها:  ف ويا

ب   ل  ج   جبلمكب رها:  يا

 أبيمكب رها:  أ بي   -3

 عبدةمكب رها:  عبيدة   -4

ي تي -5  ابنةمكب رها:  أب ن 

 هرةمكب رها:  هريرة   -6

 قشرمكب رها:          ق شير -7

ر -8 بيا  جبرمكب رها:  ج 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 43التدريب الخامس: ص

 صّغر األسماء التالية مع الضبط الّتام
جول دق ،ع  نا دير ،خ  ب رة ،غ  حا   .ِكتاب ،زعف ران ،صاِحب  ، م 

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

جول -1 ل ع  جيا  ع 

دق  -2 نا دق خ  نيا  خ 

دير -3 ر غ  ديا  غ 

ب رة -4 حا برة م   م حيا

حياب صاِحب   -5  ص 

فران زعف ران -6 عيا  ز 

ب ِكتاب -7 تيا  ك 

 
 

 43التدريب الّسادس: ص
 ة مما يأتي:استخرج األسماء المصّغر

ِتب  يِرد  مع صاحبه ر  وما قدا : "قال أبو حي ان التوحيدي في كاتب   -1 ويا ال سن  له وال شهرة،  ،ك 
ع  "وال إفضال وال توس 

  :قال النجاشي  الحارثي   -2
لة   يِّ ة           ق ب  درون بذم  دل  //          ال يغا  وال يظلمون الن اس حبة  خرا
 

 رقم   
 السؤال

 ةاالجابة النموذجي

ِتب   -1 ويا  ك 

لة    -2 يِّ  ق ب 

 
 

 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 ذ: أسامة التميمياألستا
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 

 
 االتقان في النحو والصرف

 المنهاج الجديد
 أسامة التميمياألستاذ: 

0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 
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 45التدريب السابع: ص
 الّتام الضبط مع التالية األسماء صّغر

ين ،منديل ،ِمفتاح ،سناقو ،ميراث شار  ، بدر الد  ين، م خروط، منا  جمال الد 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

راث ميراث -1 ييا  تصغيرها: م 

قوستصغيرها: ن و ناقوس  -2  يا

تاح ِمفتاح -3 فيا  تصغيرها: م 

ديل منديل -4 نيا  تصغيرها: م 

ين بدر  ر الدين الد   تصغيرها: ب ديا

شار    شار منا نيا  تصغيرها: م 

روط م خروط   تصغيرها: م خيا

ين جمال  ل الدين الد  ميا  تصغيرها: ج 

 
 
 

 45التدريب الثامن: ص
ر ما ّبً  التالية؟ األسماء ُمك 

ريب يا طيرن   ،م ز  يا ة ،و  ر  يا و  ف  س   ،األرقمِ  د  يا  الدولة ي 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ريب -1 يا  مكبرها: مزراب م ز 

طير  -2 يا  مكبرها: ناطور ن و 

ة -3 ر  يا و   مكبرها: دائرة األرقام األرقمِ  د 

ف   -4 يا ي   مكبرها: سيف الدولة الدولة س 

 
 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 47التدريب الّتاسع: ص
 الجموع االتية مع الضبط الّتامصّغر 
كبان   ،أسطر ف نات ،ر  ة ،ج  ِعم  براء ،أطا ية، خ   ورق، أغصان، ِصبا

 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 تصغيرها: أ سياطر؛ ألن ها جمع قلة )تصغر على لفظها( أسطر -1

كبان    -2 كياب؛ ألن ها جمع كثرة )تصغر على مفردها( ر   تصغيرها: ر 

ف نات -3 نة؛   ج  فيا  (مفردها على تصغر) كثرة جمع ألن هاتصغيرها: ج 

ة -4 ِعم  عمة؛  أطا  (لفظها على تصغر) قلة جمع ألن هاتصغيرها: أطيا

براء -5 ر؛  خ  بيا  (مفردها على تصغر) كثرة جمع ألن هاتصغيرها: خ 

ية -6 ية،  ِصبا بيا  (لفظها على تصغر) قلة جمع ألن هاتصغيرها: ص 

 (لفظها على تصغر) قلة جمع ألن هاأغياصان؛ تصغيرها:  انأغص -7

قة؛ تصغيرها:  ورق -8 ريا  (مفردها على تصغر) كثرة جمع ألن هاو 

 
 

 47التدريب العاشر: ص
 هات  ُمصّغر األسماء اآلتية، بصيغة الجمع المناسبة:

 ناقد، كأس ،ظريف ،رجل ،نخلة
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

لة     /  جمع كثرة نخلة -1  الجمع: نخل،    تصغيرها:  ن خيا

ل     /  جمع كثرة رجل  -2 جيا  الجمع: رجال،  تصغيرها:  ر 

 الجمع: أظرف، تصغيرها:  أظيارف   /  جمع قلة ظريف -3

يس كأس -4  كثرة جمع/     الجمع: كؤوس، تصغيرها:  كؤيا

 كثرة جمع/       قدالجمع: نقاد،     تصغيرها:  ن ويا  ناقد -5

 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 47التدريب الحادي عشر: ص
 استخرج األسماء المصّغرة في ما يأتي، ثّم اذكر ُمكّبرها

 قال عمرو بن كلوم -1
ناك م يا ا ِقراك م       ق ر  ل ن  داة  طحوناق  //        ف عاج  ِح ِمرا با ل  الصُّ  بيا

ريق  : "قولك -2 ان أ بيا تاحف عم   "العصور القديمة الى يعود   خزفي  ع ِرض في م 
ان: "قولك -3  "أمُّ أ ذينة حي  من أحياء عم 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

ل  ق   -1 كب رها: قبل بيا  م 

ريق    -2 كب رها: ابريق أ بيا  م 

كب رها: أم أذن أ ذينة أمُّ  -3  م 

 
 47التدريب الحادي عشر: ص

 اقرأ الّنص اآلتي ثّم أجب عّما يليه:
ري  يخاطب عبد الملكقال الر    :اعي النميا

ة   قالت د  ل يا راك   ما خ  ل  //            تكنا  ولم ع  قادِ  قبا  سؤوال الش ؤونِ  على الر 
ليد   انِ //             وسادة   ضاف   أباكِ  إن   أ خ  خيال جنبة   باتا هم   ود 
ة يمين   على حلفات   إن ي  قيال الخليفة   اليوم   أكذب   ال//                 بر 

ب  أ ما إنا  بيا ا تيت  أبا خ  ا//              وافد  تيأ   يوم  ع  يا  تبديال ريد  ِبب 
دة  أ وال يا ويمر   بن   تيت  ن ج   فيزيدني تضليال الهدى بغيأ//              ع 
 
ا يأتي: -1  استخرج من النص  مثاال على كل مم 

 ا ا ثالثي ا مذكر  ر   اسما مصغ 
 ا اسما ر  امؤنثا تأ ثالثي ا مصغ   نيثا لفظي  
 ا ا مؤنثا تأنيثا حقيقي   ا ثالثي   ر   اسما  مصغ 
 اسم مصغر رباعي ا 

ابقة -2  بي ن دالالت التصغير في األبيات الس 
ر ما تحته خط مع الضبط الت ام -3  صغ 
انِ  ضاف  أعرب الجملة التالي ة من البيت الثاني: ) -4 ه  هم   (وساد 
ا مع أن  ثالثهادخياللماذا التعدُّ كلمة ) -5  ياء ساكنة قبلها حرفان ( تصغير 
اأراد أحد زمالئك تصغير كلمة ) -6 دة( في الن صِّ على )وافد  ف يا ( أثبتا له أن  تصغيره غير و 

واب معلال ما ذهبت  اليه:  صحيح، ثم  اذكر له الص 

 التقان في النحو والصرفا
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

 
1- 

ا سماا ر  ا ثالثي ا مصغ    مذكر 

ا اسما ر  ا تأنيثا ثامؤن ثالثي ا مصغ    لفظي  

ا  اسما ر  ا تأنيثا مؤنثا ثالثي  ا مصغ    حقيقي  

  رباعي ا مصغر اسم

 
 
2- 

ة   د  ل يا   خ 

ليد     أ خ 

ب   أبا بيا   خ 

دة   يا   ن ج 

ويمر             ع 

  الش ؤونِ  -3

  سؤوال

  أباكِ  

  جنبة  

ة             بر 

  تبديال

  الهدى

   ضاف   -4

ه  و   ساد 

انِ    هم 

  دخيال -5

ا -6   وافد 

 
 
 
 
 
 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 
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 تمارين مختارة
 صّغر الكلمات التالية، مبينا السبب والقاعدة

 
 الكلمة

 
 الدليل

 

 
 القاعدة

 
 التصغير

 
 السبب

ف ة ضم األول واضافة ياء سكنة بعد الثاني انتهى  بتاء التأنيث غرفة يا ر   ألن ه ثالثي مختوم بتاء التأنيث غ 

     دةور

     كلمة

    انتهى  بتاء التأنيث لحظة

انتهى ألف التأنيث  صحراء

 الممدودة

راء ضم األول واضافة ياء سكنة بعد الثاني يا ح  ألن ه  ثالثي انتهى  بألف التأنيث  ص 

 الممدودة

     حمراء

ء   نجالء ال  يا   ن ج 

     زرقاء

بى سكنة بعد الثانيضم األول واضافة ياء  انتهى ألف  مقصورة قربى يا  ألن ه  ثالثي انتهى  بألف مقصورة ق ر 

     وضحى

     نعمى

     سعدى

ان ضم األول واضافة ياء سكنة بعد الثاني انتهى ألف ونون زائدتين عثمان م  ثيا ألن ه  ثالثي انتهى  بألف  ونون  ع 

 زائدتين

     رمضان

     عطشان

     غضبان

ألف رباعي انتهى ب مغربي

 مقصورة

ِرِبي ضم األول واضافة ياء سكنة بعد الثاني يا غ   ألن ه رباعي انتهى بألف مقصورة م 

     جعفري

     تونسي

ضم األول وقلب الثاني واو  واضافة ياء سكنة بعد  ثانيه ألفا زائدة فاضل

 الثاني
ِضل يا  ألن  الحرف الثاني علة ف و 

     خالد

     قائم

     فاتن

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 الجديدالمنهاج 

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 مةالكل

 
 الدليل

 

 
 القاعدة

 
 التصغير

 
 السبب

ثانيه ألفا منقلبة عن  باب

 )واو(

ضم األول وقلب الثاني الى أصله، واضافة ياء 

 الثانيساكنة بعد 

ب يا  ألن  ألفه منقلبة عن واو ب و 

     عاب

     غاب

     ناب

     جار

     راحة

ثانيه  واو منقلبة عن  موسر

 )ي(

ني الى أصله، واضافة ياء ضم األول وقلب الثا

 ساكنة بعد الثاني

ِسر يا ي   ألن  ياؤه منقلبة عن ياء م 

     مؤنس

     موقن

يِّب ضم األول وتدغم ياؤه بياء التصغير ثالثه  ياء حبيب ب   ألن  ثالثه ياء ح 

     كريم

     مدين

     فدية

ة ضم األول وقلب األلف ياء ثالثه ألف عصا يا  ألفا ألن  ثالثه ع ص 

     قناة

     هوى

     فراس

     فتى

     لمى

د ضم األول وتقلب واوه ياء  حسود يا س   ألن  ثالثه  واو ح 

     صبور

     جذوة

     سلوى

     ندوى

     رؤوف

التصغير بعد الثاني واضافة ضم األول واضافة ياء  مؤنثة تأنيث حقيقي هند

 تاء التأنيث

دة يا ن   مؤنثة تأنيث حقيقي ألن ها ه 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 الكلمة

 
 الدليل

 

 
 القاعدة

 
 التصغير

 
 السبب

     دعد

 مؤنثة تأنيث مجازي أذن
ضم األول واضافة ياء التصغير بعد الثاني 

 واضافة تاء التأنيث
نة يا  ألن ها مؤنثة تأنيث مجازي أ ذ 

     عين

     ارض

 ه مركبا تركيبا اضافياألن   نوير الدين يصغر االسم األول اسم مركب نور الدين

     سيف الدولة

     عبد هللا

     صالح الدين

 

 صغر األسماء التالية مبينا علة التصغير

 السبب تصغيره االسم الرقم

   ركن  .1

   عامل  .2

   عظيم  .3

   نبيل  .4

   العدة  .5

   عذر  .6

   اكبر  .7

   بيت  .8

   صديق   .9

   الكتاب  .11

   حاجة   .11

   مفتاح  .12

   االنسان  .13

   االرض  .14

   دقيق  .15

   عقبات  .16

   نفس  .17

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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   ميزان  .18

   وجه  .19

   أخ  .21

   مقام  .21

   الشمس  .22

   الكبرى  .23

   المحمودة  .24

   أمة  .25

   الرشد  .26

   شريعة  .27

د  .28    با

   نفس  .29

   النبي ل  .31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصرفاالتقان في النحو وا
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 الوحدة السادسة
 اإلضافة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور المضاف اليه
 

 جملة امفرد

 اسما

 ظاهرا
 ضميرا

 بعد

 اذا

 بعد

 اذ

 بعد

 حيث
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 هوم االضافة:مف
 االضافة نسبة بين شيئين في الغالب اسمين، ي سم ى األول منهما مضاف ا، والث اني مضاف ا اليه.

 
 
 

 
 المضاف: -1

 يعرب حسب موقعه من الجملة
 مبتدأ: .1

 "طالب  العلِم يسعى للتفوق: "تقول -
 خبر: .2

 "العلم المجتهد أنت طالب  : "تقول -
 فاعل: .3

 "لةالعلم المسألة سه رأى طالب  : "تقول -
 مفعول به:  .4

ا": تقول -  "رأيت  طالب  العلم مجتهد 
 اسم كان وأخواتها: .5

ا: "تقول -  "كان طالب  العلم مجتهد 
 خبر كان وأخواتها: .6

 "أصبح محمد  طالب  العلم المجتهد: "تقول -
 اسم إن  وأخواتها: .7

 "إن  طالب  العلم مجتهد  : "تقول -
 خبر إن  وأخواتها: .8

ا طالب  العلم ال: "تقول -  "مجتهد  لكن  محمد 
 المضاف اليه: -2

ا ، أو ضمير  ا ظاهر  ا، سواء كان اسم   وحكمه الجر، ويعر مضاف ا اليه مجرور 
 
 
 
 
 
 

 أركان جملة االضافة

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 
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فاألصل في المضاف أن ه نكرة ف -1 من المضاف: أل التعريف، والتنوين، ونون التثنية  ت حذ 

 والجمع. فاالسم األول نكرة والثاني معرفة.
 ف جر، فال يأتي بعده مضاف اليه.ينقطع الظرف عن االضافة اذا سبق بحر -2

 {بعدومن  قبلفي بضع سنين هلل األمر  من قوله تعالى: } -
( سبقا بحرف جر؛ فهما منقطعان عن االضافة وال يأتي بعدهما بعد+ قبل فالظرفين )
 مضاف ا اليه.

 ألفاظ تلزم االضافة الى المفرد -3
 أيا الشرطي ة .1

 "أي  طالب  مجتهد يكافئ: "تقول -
 مي ةأيا االستفها .2

الِب أنت  : "تقول -  "أيُّ الط 
 مع .3

را: "قوله تعالى - ِر ي سا سا  "إن  مع الع 
 ألفاظ تلزم االضافة الى جملة -4

 حيث .1
 "علمتك حيث تجتهد: "تقول -

 إذا  .2
 "زرت  العقبة إذا وقع الزلزال  : "تقول -

 إذا .3
 "زرت  العقبة إذا وقع الزلزال  : "تقول -

 
 
 
 

 نوع آخر

 حرف

جمع مذكر  مثنّى  منقوص  مقصور    صحيح       

 سالم

 حكمه   

 عند   

 االضافة 

 جواز التسكين والفتح 
 وكسر آخر المضاف

 وجوب فتح الياء آخر المضاف

  كتاباي     أعجب اعجابي

     رحلة  رحلتي

 أحكام المضاف الى ياء المتكلم
 

 قاعدة

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 
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 مالحظة:
نالحظ من الجدول أن ه إذا أضيف االسم الى ياء المتكلم كسر آخره؛ لمناسبة الياء، وجاز في  -1

 سكين والفتح:الياء الت
 (حرف صحيح، ب) وكسر ما قبله وجواز تسكين أو فتح الياءاب          كتابي          كت

 (صحيح حرف ،ب) قبله ما وكسر الياء فتح أو تسكين وجوازأعجب        اعجابي        
 

ااذا كان االسم معتل اآلخر ) -2 ما  ( تفتح الياء ويسكنجمع مذكر سالم، مثن ى، منقوصا، مقصور 
 قبلها.

 (علة حرف ،ا) ما قبله تسكين ووجوب اءالي فتح وجوب  عصاي                 عصا   
 (علة حرف ي) قبله ما تسكين ووجوب اءالي فتح وجوب  ليالي                     ليالي  
 (علة حرف ،ون) قبله ما تسكين ووجوب اءالي فتح وجوب  معليمي                 معلمون

 
 

 
 
 
 

 50التدريب األول: ص
 اجعل كل كلمة من الكلمات اآلتية مضافا أو مضافا اليه في جملة مفيدة:

الم، المشروع ،الماء ائرة، الس   .المدرسة ،الجميل ،الط 
 

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

  الماء -1

  المشروع  -2

الم -3   الس 

ائرة -4   الط 

  الجميل -5

  ةالمدرس -6

 
 

 الكتاب تدريبات
 والصرف االتقان في النحو

 المنهاج الجديد
 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 50التدريب الّثاني: 

 ليه فيما يأتي:اعّين المضاف والمضاف 
زح  عن الن ار : "قال تعالى .1 حا كلُّ نفاس  ذائقة  الموِت وإن ما ت وف ون أجوركم يوم القيامة فمن ز 

نيا اال متاع الغرور خل  الجن ة  فقد فاز وما الحياة الد   "وأ دا
ِه: قلب ه ولسانه: "قولك .2  "المرؤ بأصغريا
 :ال المتنبيق .3

 وتأتي على قدر الِكرام المكارم  //        على قدر أهل العزم تأتي العزائم        
، وامِض نحو هدفك: "قولك .4 ك   "ال ت بالي بحاِسديا
ين الطغرائي .5  :قال مؤيد الد 

خر  
مان//                       أخاك أخاك فهو أجلُّ ذ   إذا نابتك نائبة الز 

لِ في لج": قال البارودي .6 ش   "ِة البحر ما يغني عن الو 
 
 

 يترك للطالب               

 رقم   
 السؤال

 المضاف اليه المضاف

1-   

2-    

3-   

4-   

   

   

 
 

 53التدريب الثالث: ص
 عّين المضاف والمضاف اليه ثّم بين صور المضاف اليه في كل مما يأتي:

 :قال تعالى -1
 "تنا وهب لنا من دنك رحمة إن ك أنت الوهابرب نا ال ت زغ قلوبنا بعد اذ هدي"

 "حيث تهبُّ رياح المعركة الخالدة اليرموك تشتاق نفسي للجلوس على نهر: "قولك -2
 :قال الش اعر -3

 وهل يكون لصبح بعده  أفق//       فهل يزول حداد الليل عن أ فق     
 "األشجار يانعة على ضفتي الن هر: "قولك -4

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 "استحقتا جائزة الت فوق ل كلتاهمافاطمة وأم: "قولك -5
 :قال المتنبي -6

 فال تظن ن  أن  الليث يبتسم//       إذا رأيت نيوب اللي بارزة         
ة والكرامة حيث حل وا: "قولك -7  "الهاشميون تسير معهم العز 
 :قال إيلي ا أبو ماضي -8

ِملا وجهك  عن ي           ما أنا فحمة  وال أنت  فرقدا //      يا أخي ال ت 
 :ل بن حزم األندلسيقا -9

ب  //      يسافر علمي حيث سافرت            حب ني حيث  استقل تا النُّخ   ويصا
 

 
 يترك للطالب

 رقم   
 السؤال

 صورة المضاف اليه المضاف اليه المضاف الشاهد

    هديتنا اذ بعد -1

2-  
 

    تهبُّ  حيث

    المعركة رياح

    الليل حداد -3

    بعده 

    تيضف -4

    كلتاهما -5

    الت فوق جائزة

    رأيت إذا -6

    اللي نيوب

    معهم -7

    حل وا حيث

    أخي -8

    وجهك  

 
9- 

    علمي

              سافرت   حيث

    استقل تا  حيث  

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 54التدريب الّرابع: ص

 حالة  آخره .استخرج المضاف الى ياء المتكلم في كل مما يأتي، مبّيًنا 
 
 :قال تعالى -1

 "قال معاذ  هللِا إن ه ربي أحسن مثواي إن ه ال يفلح الظالمين"
 :قال تعالى -2

 "بما أشركتمونِ فال تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي  إن ي كفرت  "
 (رؤيا)قال صالح عبد الصبور في قصيدته  -3

ليتآلف ضحكي وبكائي  واب ق رار   ِمثا  وج 
وي وضياعي ها  أجدل  حبال  من ز 

 "أحترم  والدي  وناِصِحي  جميعهم: "قولك -4
 :قال الش اعر -5

 وأهلي إنا ضن وا علي  كرام  //       بالدي وإن جارتا علي  عزيزة        
 "تخي رت  رفاقي من ذوي الهمِم العالية: "قولك -6
 "ة التي تخصُّ الشركةون القانوني  أستشير محامي  كلهم في الشؤ": قال مدير الش ركة -7
 "فظالم  الليل بنور الفجر سيزول   يا فتاي  ال تحزن؛: "قولك -8

 
 

 يترك للطالب

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

1-   

2-    

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

 
 

 االتقان في النحو والصرف
 الجديد المنهاج

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 
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 55التدريب الخامس:ص

 :يأتي فيما اليه والمضاف المضاف عّين
 

 :قال تعالى -1
ر لي أمري، ربِّ اشرحا لي صدري قال}  {يفقهوا قولي، واحللا عقدة من لساني، ويس 
دُّ إنسان   كلُّ : "قولك -2 و  ه يكون   أنا  ي  ا مجتمع  م   "متقدِّ
 :الش عر قال -3

هاإن  الغصون  إذا  ت  ما لتا  ق و  هإذا ما  يلين   وال//         اعتد  تا م  ش با  ق و   الخ 
 :السي اب شاكر بدر قال -4

ناِك غاب حرعيا  تا نخيل ساعة الس 
 راح ينأى عنهما القمر، أو شرفتان

 "نشرت لجين  على صفحتها االلكتروني ة مقالة عن أهمي ة الغذاء المتوازن: "قولك -5
 :قال أحمد شوقي -6

فاسي//    وطني لو ش غلت  بالخلِد عنه          لِد ن   نازعتني اليه في الخ 
 "!اليةما أجمل منظر الث لوج فوق الجبال الع: "قولك -7
ة واجب  : "قولك -8 ة والخاص  ِعي   تعليم الطفِل الحفاظ على الممتلكات العام  تم   "م جا
 "رأس  المجلس حيث  اجلس  ": البصري  قال الحسن   -9

 
 يترك للطالب

 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية الشاهد

1-   

2-    

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   
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 56صالتدريب الّسادس:

 نموذج في االعراب -1
نا حيث  أقام أهلنا  في وطن يعشقنا ونعشقه. أقما

فع المتحرك أقمنا -  : فعل ماض مبني  على السكون التصاله بضمير الر 
م وجوبا.  و )نا(: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مقد 

 : ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، وهو مضاف.حيث -
 لفتح الظاهر على آخره.ماض مبني  على ا : فعلأقام -
 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم الظاهر على آخره.أهلنا -

نا: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل جر 
 باالضافة.

 
ا: -2  أعرب ما يأتي اعرابا تام 

ةإن  تعليم الفتيات : "تقول - أ  "من دالئل رقي  األم 
 :قال علي  بن الجهم - ب

صافة والجسر    عيون المها ب ن  الهوى من حيث  أدري وال أدري//     ين الر   جلبا
 
 
 

 57التدريب السابع: ص
 اقرأ الّنص اآلتي الّذي يتحّدث عن فصل الشتاء، ثّم أجب عّما يليه:

تا        أنت فصل الحياة  ص  اِع ذا ما تسيل  //        لوالك غ  ر  نياِت الز   أغا
ياِح تنفخ ، يف أحلى من الحواشي في ديوان  اندلسي  جعلت  الر  ، أنت طوفان  الخيرِ  هاب  الر  م 

ك  ، وتفتح األرض  قبلها، البشائر  قبل وصولك ا، أصبح الغصن  خفيف ا، حيث  يتهاوى سقوط  ، المع 
 .فهو أطرب من مزمار، راقص الورق

 استخرج -1

 ا يالزم االضافة الى المفرد  اسم 

 اسمين يالزمان االضافة الى جملة 

 ى ضميرمضافا ال 
 أعرب ما تحته خط -2
 ( مضافا اليه مع أن ها مجرورة؟أندلسي  لماذا ال يجوز اعراب كلمة ) -3

 
 

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 أسامة التميمياألستاذ: 
0789073059 
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 رقم   
 السؤال

 االجابة النموذجية المطلوب

 
1- 

ا   المفرد الى االضافة يالزم اسم 

  جملة الى االضافة يالزمان اسمين

  ضمير الى مضافا

   طوفان   -2

  الخيرِ 

  أندلسي   -3

 
 

 57التدريب الثامن: ص
 ل لما يأتي في جملة مفيدة من انشائك:مثّ  
 مضاف حذفت نونه لإلضافة -1
 مضاف اليه جملة -2
 مضاف اليه ضمير -3
 اسم منقوص أضيف الى ياء المتكلم -4
 اسم مقصور اضيف الى ياء المتكلم -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مت بفضل اهلل                                        

 االتقان في النحو والصرف
 المنهاج الجديد

 األستاذ: أسامة التميمي
0789073059 

 


